Výpis usnesení ze 14. schůze Rady města konané dne 13. 6. 2018 - anonymizovaný
číslo usnesení
2018/14/383
RM schvaluje program 14. schůze RM.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
2018/14/384
geometrického zaměření č. ad24_02-535/2018 jako pacht 61/1 o výměře 393 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parcelní číslo 1431/3 orná půda, označené dle
2018/14/385
geometrického zaměření č. ad24_02-535/2018 jako pacht 61/2 o výměře 394 m2 v obci Štětí,
katastrální území Štětí II.
RM schvaluje záměr nabytí věcí nemovitých na části pozemků parcelní číslo 36 trvalý travní porost
a 339 trvalý travní porost, označených dle geometrického plánu č. 77-74/2018 jako 36/5 o celkové
2018/14/386
výměře 259 m2 a 36/6 o celkové výměře 87 m2, vše v obci Štětí, katastrální území Újezd u
Chcebuze.
RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parcelní číslo 1085/34 orná půda,
označené dle zaměření č. ad1171-16/2005 jako nájem/32 o výměře 343 m2 v obci Štětí, katastrální
2018/14/387
území Štětí I za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí
a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. 1,50 Kč/m2/rok k zahrádkářskému účelu s
..................................................., Štětí od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2028.

2018/14/388

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy na část pozemku
parcelní číslo 215/2 ostatní plocha, ostatní komunikace označené dle geometrického plánu č. 75434/2017 jako 215/3 o výměře 126 m2 v obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu
dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí
do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku a to:
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s ..................................., Štětí za cenu ve výši 7 200 Kč,
• podíl o velikosti ½ vzhledem k celku s...................................., Štětí za cenu ve výši 7 200 Kč.

2018/14/389

RM doporučuje ZM rozhodnout o nabytí věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy na části
pozemku parcelní číslo 402/46 orná půda označených dle geometrického plánu č. 75-434/2017
jako 402/78 o výměře 12 m2 a 402/79 o výměře 9 m2, části pozemku 402/48 orná půda označenou
dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/81 o výměře 49 m2 a části pozemku parcelní
číslo 402/50 označenou dle geometrického plánu č. 75-434/2017 jako 402/83 o výměře 9 m2, vše v
obci Štětí, katastrální území Újezd u Chcebuze za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí z majetku města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého
posudku v celkové výši 9 028 Kč s ...................................................

termín

zodpovídá
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2018/14/390

RM doporučuje ZM rozhodnout o převodu věcí nemovitých uzavřením kupní smlouvy, a to pozemků
parcelní číslo St. 45/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 203 m2, St. 45/4 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 62 m2 a částí pozemku parcelní číslo 74 zahrada označených dle geometrického
plánu č. 303-549/2017 jako 74/2 o výměře 73 m2 a 74/3 o výměře 2 m2, částí pozemku parcelní
číslo 1648/8 ostatní plocha, ostatní komunikace označených dle geometrického plánu č. 303549/2017 jako 1648/23 o výměře 6 m2 a 1648/24 o výměře 157 m2, vše v obci Štětí, katastrální
území Radouň u Štětí za cenu dle schválených Zásad prodeje a pronájmu nemovitostí z majetku
města Štětí a výkupu nemovitostí do majetku města Štětí, tj. dle znaleckého posudku v celkové výši
83 758 Kč + ostatní náklady ve výši 7 550 Kč bez DPH, a to za celkovou kupní cenu ve výši 110
483 Kč včetně 21%DPH se společností TEXAL, a.s., Radouň 2, Štětí, IČ: 25005936.

2018/14/391

RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou
„Přístavba Základní školy Školní ve Štětí“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

2018/14/392

RM rozhodla o uzavření splátkového kalendáře s paní………………………. na celkovou dlužnou
částku ve výši 4 095 Kč za byt č. …………………..., Štětí, s měsíčními splátkami 1000 Kč.

2018/14/393

2018/14/394

2018/14/395
2018/14/396

2018/14/397

2018/14/398

RM doporučuje ZM rozhodnout o uzavření splátkového kalendáře s paní ………………………. na
celkovou dlužnou částku ve výši 12 830 Kč za byt č. ……………………., Štětí s měsíčními
splátkami 500 Kč.
RM schvaluje výpověď ze smlouvy o dílo č. 34/2018 uzavřené dne 29. 3. 2018 mezi Městem Štětí a
společností Raamar, s.r.o., IČ: 26024705 pro porušení povinností stanovených touto smlouvou.
Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení
druhé smluvní straně.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru č. 15, U tržnice 701 ve Štětí.
RM rozhodla o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých nájemců bytových i
nebytových jednotek uvedených v příloze č. 7, části a) v celkové výši 260 712,74 Kč pro jejich
nedobytnost a nevymahatelnost.
RM doporučuje ZM rozhodnout o vzdání se práva a prominutí dluhu pohledávek jednotlivých
nájemců bytových i nebytových jednotek uvedených v příloze č. 7, části b) v celkové výši
1.538.657,66 Kč pro jejich nedobytnost a nevymahatelnost.
RM revokuje usnesení č. 2018/12/334, kterým schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČ: 27967638 na akci „Školní hřiště ZŠ TGM, Štětí“ za cenu díla
ve výši 9 634 021,50 Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 023 144,52 Kč, celkem 11 657 166,02 Kč
včetně 21% DPH.
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2018/14/399

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 135/2017 ze dne 10. 10. 2017 a dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 135/2017 ze dne 10. 4. 2018 se společností INSKY spol. s r.o. na
veřejnou zakázku „Chodník Hněvice - Račice“. V předmětném dodatku se změní cena díla na 1
874 451,12 Kč bez DPH, DPH 21% činí 393 634,74 Kč a nová celková cena díla vč. 21% DPH činí
2 268 085,86 Kč. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se
nemění a zůstávají v platnosti.

2018/14/400

RM rozhodla o výběru dodavatele na základě uskutečněného zadávacího řízení na akci „Školní
hřiště ZŠ TGM, Štětí“, kterým je společnost RYBÁŘ stavební s.r.o., IČ: 27131335 a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s tímto vybraným dodavatelem za cenu díla ve výši 9 696 144,08 Kč bez
DPH, DPH 21% činí 2 036 190,26 Kč, celkem 11 732 334,34 Kč včetně 21% DPH.

2018/14/401
2018/14/402
2018/14/403

2018/14/404
2018/14/405
2018/14/406
2018/14/407
2018/14/408
2018/14/409
2018/14/410
2018/14/411

RM schvaluje přidělení dotace paní Magdě Poršové na realizaci projektu „Mistrovství ČR školních
týmů v šachu 2018“ ve výši 5 300 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu „Letní
putování s angličtinou“ ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Štětí na realizaci
projektu „ Letní dětský tábor Tomášov“ ve výši 15 400 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM schvaluje přidělení dotace organizaci Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 473, ulice
Ostrovní ve Štětí na realizaci projektu „ Relax zone“ ve výši 7 136 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RM souhlasí s vyřazením a likvidací movitého majetku, jak je uvedeno v zápise z jednání likvidační
komise č. 2, ze dne 5. 6. 2018.
RM doporučuje ZM schválit Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 snížení neinvestičního
příspěvku na provoz, ze stávajících 450 000 Kč na 300 000 Kč.
RM doporučuje ZM schválit Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 investiční příspěvek, ve výši
150 000 Kč na pořízení klimatizace do výtvarného ateliéru.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 přijetí finančního daru od společnosti
Mondi Štětí a.s. ve výši 30 000 Kč na projekt „UMPA – umění z papíru“.
RM schvaluje Základní umělecké škole Štětí, Horova 26 čerpání rezervního fondu ve výši 30 000
Kč na projekt „UMPA – umění z papíru“.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní umělecká škola Štětí,
Horova 26 pro rok 2018.
RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí přijetí finančního daru od společnosti Mondi Štětí
a.s. ve výši 16 998 Kč na vybavení školy.
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2018/14/412
2018/14/413
2018/14/414
2018/14/415
2018/14/416
2018/14/417
2018/14/418
2018/14/419
2018/14/420
2018/14/421
2018/14/422

2018/14/423

2018/14/424

RM schvaluje Základní škole T. G. Masaryka Štětí čerpání rezervního fondu ve výši 16 998 Kč na
vybavení školy.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka
Štětí pro rok 2018.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí finančního daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 17 384 Kč na vybavení školy.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
17 384 Kč na vybavení školy.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škole Štětí, Ostrovní
300, okres Litoměřice pro rok 2018.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice přijetí finančního daru od
společnosti Mondi Štětí a.s. ve výši 100 000 Kč na vybavení a modernizaci IT učebny.
RM schvaluje Základní škole Štětí, Ostrovní 300, okres Litoměřice čerpání rezervního fondu ve výši
100 000 Kč na vybavení a modernizaci IT učebny.
RM schvaluje změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škole Štětí, Ostrovní
300, okres Litoměřice pro rok 2018.
RM doporučuje ZM účetní závěrku Města Štětí za rok 2017 ke schválení.
RM doporučuje ZM Závěrečný účet Města Štětí za rok 2017, včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2017, ke schválení, a to bez výhrad.
RM doporučuje ZM IV. rozpočtové opatření k 28. 6. 2018 ke schválení s navrženými změnami.
RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. se
sídlem Novodvorská 1010/14, 14201 Praha 4, IČ 25751018 na propagační služby v rámci 29.
ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka za
propagační služby je 15 000 Kč bez DPH.
RM schvaluje uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s firmou ČEPRO a. s. se sídlem Dělnická
213, 170 04 Praha 7, IČ 60193531 na propagační služby v rámci 29. ročníku Národního festivalu
dechových orchestrů FEDO 2018. Celkově poskytnutá částka za propagační služby je 5 000 Kč vč.
DPH.

2018/14/425

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování severhostingových služeb s firmou Tritius Solutions
a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 05700582 v ceně 2 420 Kč vč. DPH za měsíc.

2018/14/426

RM schvaluje osazení závor k zamezení vjezdu motorových vozidel do lesů Města Štětí dle návrhu
OSŽPD.
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2018/14/427

2018/14/428

2018/14/429

2018/14/430

RM schvaluje přistoupení města Štětí k Memorandu o spolupráci v oblasti státní pomoci v hmotné
nouzi.
RM schvaluje vyčlenění bytu v Domě s pečovatelskou službou č. 23, Školní 700, Štětí pro realizaci
projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199 v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.
RM schvaluje zveřejnění bytu v Domě s pečovatelskou službou č. 23, Školní 700, Štětí na úřední
desce Města Štětí pro realizaci projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení
na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199 v
rámci Operačního programu Zaměstnanost.
RM schvaluje přidělení startovacího bytu č. ........., Zahradní .......... ve Štětí žadateli
.........................., č. ž. 5/18 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou do
31. 8. 2018. Cena nájemného bude ve výši 30 Kč/m2 podlahové plochy. Celková doba nájmu max.
6 let.

2018/14/431

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 těmto nájemcům:
………………………………….
………………………………….
………………………………….

2018/14/432

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 těmto nájemcům:
………………………………….
………………………………….
………………………………….

2018/14/433

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 8. 2018 do 30. 9. 2018 těmto nájemcům:
…………………………………

2018/14/434

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 těmto nájemcům:
………………………………….
………………………………….
………………………………….

2018/14/435

RM schvaluje neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. ……………………. ve Štětí
paní…………………….., od 1. 7. 2018.
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2018/14/436

2018/14/437

2018/14/438

RM schvaluje vyčlenění bytu č. 17, Jiráskova 570 ve Štětí pro realizaci projektu Pilotní ověření
implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
RM schvaluje zveřejnění bytu č. 17, Jiráskova 570 ve Štětí na úřední desku Města Štětí v rámci
Operačního programu Zaměstnanost a realizace projektu Pilotní ověření implementace systému
sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí - registrační číslo projektu
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006199.
Rada Města Štětí doporučuje Zastupitelstvu Města Štětí schválit aktualizovaný Zásobník projektů
pro plnění Strategického plánu města Štětí k 28. 6. 2018.

2018/14/439

RM souhlasí s realizací projektu „Sousedská zahrada u Domu s chráněnými byty ve Štětí“ spolkem
Dobro-volně, z. s., na pozemku p. č. 1062, k. ú. Štětí I, který je ve vlastnictví Města Štětí.

2018/14/440

RM schvaluje program jednání zastupitelstva města dne 28. 6. 2018.
nepřijatá usnesení:

nepřijato:

RM doporučuje ZM ke schválení přidělení dotace organizaci Livoa z.s. na realizaci projektu
„Příměstské putování s angličtinou“ ve výši 45 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

